
 
 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EURÁZSIAI 
HÍRSZEMLE 
(2021. április 10.-április 16.) 

 Készítette: 

Éliás Boglárka Anna 
Horváth Levente 

Klemensits Péter 
Tárik Meszár 

Veres Szabolcs 
Zoltai Alexandra 

  



 
 

 
 

2 

Tartalomjegyzék: 

A hét eseményeinek rövid összefoglalása ............................................... 3 

Kelet Ázsia ................................................................................................. 5 

Dél-Ázsia ................................................................................................... 9 

Délkelet-Ázsia .......................................................................................... 11 

Közel-Kelet .............................................................................................. 14 

Oroszország és a posztszovjet térség ...................................................... 18 

 

  



 
 

 
 

3 

A hét eseményeinek rövid összefoglalása 

Az Amerikai Egyesült Államok a héten folytatta agresszív külpolitikáját Ázsia nyugati és keleti 
frontján is: Joe Biden amerikai elnök április 13-ra telefonos egyeztetést kezdeményezett 
Putyin orosz elnökkel, amelynek keretében megerősítette azt a célját, hogy stabil és 
kiszámítható kapcsolatot alakítson ki Oroszországgal, összhangban az USA érdekeivel. 
Azonban a javaslat után két nappal Washington pénzügyi szankciókat léptetett életbe 
Oroszország ellen, továbbá kiutasított az országból tíz orosz diplomatát kibertámadásokra és 
az amerikai elnökválasztásokba történt orosz beavatkozásra hivatkozva. Oroszország a 
kölcsönösség elvét szem előtt tartva válaszszankciókat léptetett életbe és kiutasított 10 
amerikai diplomatát. 
Az ukrán-orosz határon továbbra is feszült a hangulat. Míg Merkel felszólította Putyint, hogy 
állítsa le a térségben az orosz csapatösszevonásokat, az Európai Bizottság elnöke, Ursula von 
der Leyen lemondta az augusztusi, Ukrajna függetlenségének 30. évfordulójára szóló 
meghívását, ugyanakkor az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borrell kifejezte 
az EU határozott kiállását Ukrajna szuveneritása és területi egysége mellett. Az orosz 
külügyminiszter-helyettes szerint a NATO-országok szándékosan keltik a feszültséget és 
változtatják puskaporos hordóvá Ukrajnát. Az USA vissza is vonta azon terveit, hogy két 
hadihajót irányít a Fekete-tengerre, ugyanakkor további 500 katonát fognak küldeni 
Németországba, a jelenleg ott állomásozó 36000 fős haderő megerősítésére. 
 
Április 16-án, pénteken Joe Biden amerikai elnök Washingtonban fogadta az első külföldi 
kormányfőt beiktatása óta, aki nem más volt, mint a japán miniszterelnök Szuga Josihide. A 
tárgyalást követően közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben a kelet-ázsiai régió biztonságát és 
békéjét hangsúlyozták olyan kijelentések mellett, hogy az Egyesült Államok habozás nélkül 
teljesíti vállalt kötelezettségét Japán védelmével kapcsolatban, igénybe véve szükség esetén 
akár a nukleáris képességeit is. 
Április 12-én a japán kormány jóváhagyta, hogy a 10 évvel ezelőtt a legsúlyosabb fokozatba 
besorolt katasztrófát szenvedett fukusimai atomerőmű 1 millió tonna radióaktívan 
szennyezett vizét az óceánba engedik. Kína, Oroszország, Dél-Korea, a Fülöp-szigetek és a 
régió többi országai ellenzik a japánok terveit, ugyanis az hosszútávon komoly problémákat 
okozhat a környező tengerek élővilágában. 
Az ügy érdekessége, hogy április 12-13-án Blinken amerikai külügyminiszter Twitter üzenetben 
köszönte meg Japán átlátható intézkedéseit és az USA támogatásáról biztosította Japánt a 
radióaktív vizek óceánba való öntését illetően, viszont március 3-án az amerikai Élelmiszer és 
Gyógyszerfelügyelet figyelmeztetést adott ki japán termékek importjára vonatkozóan (hal, rizs, 
gyümölcsök stb.). Ráadásként április 14-én – két nappal a radióaktív vizek óceánba öntéséről 
szóló japán kormánydöntést követően – a Bloomberg New Energy Finance Summit keretében 
a japán környezetvédelmi miniszter, Shinjiro Koizumi sürgette a kínai kormányt, hogy 
mihamarabb csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását, mert azok kihatnak a japán 
emberek egészségére, John Kerry amerikai klímavédelmi különmegbízott pedig Sanghajban 
egyeztetett a kínai klímavédelmi főtárgyalóval a klímaváltozással kapcsolatos együttműködés 
előmozdításáról. 
Az Európai Unió nem nyilatkozott a környezetkárosító japán tervekről, de a nyugati média sem 
igen foglalkozott az üggyel. Vajon mi történt volna, ha Kína vagy Oroszország tervez a japán 
kormányhoz hasonló intézkedést? 
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Az EU-ban a fő téma a török kanapé-ügy botrány folytatása, a már említett ukrán-orosz 
határon kialakuló konfliktus és a Kínát a hongkongi nemzetbiztonsági törvény miatt elítélő 
nyilatkozat volt. Az utóbbi kapcsán Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, Szijjártó 
Péter vétózta meg az uniós állásfoglalást. 
Míg az EU, mint szervezet keményen fellép Kínával szemben – korábban szankciókat vetett ki 
kínai politikusokra, most az említett elítélő nyilatkozat kiadására készült – addig Németország 
és Franciaország folyamatos párbeszédet folytat a kínai vezetéssel. Április 7-én Merkel német 
kancellár beszélt telefonon Xi Jinping kínai államfővel a bilaterális kapcsolatok erősítéséről, 
április 9-én Wang Yi kínai külügyminiszter egyeztetett Macron francia elnök külügyi 
tanácsadójával, a héten pedig, április 16-án Macron, Merkel és Xi Jinping államfők 
háromoldalú klímacsúcsot tartottak a jövő heti amerikai kezdeményezésű klímatalálkozót 
megelőzően. A klíma kérdés mellett az EU-Kína kapcsolatokról is tárgyaltak a felek, miközben 
a francia és a német államfő is támogatásáról biztosította az EU-Kína gazdasági 
együttműködéseket, továbbá „örömmel fogadták, hogy a kínai gazdaság helyreállt, amely az 
egész világnak jó hír”. A kínai GDP 2021 első negyedévében a tavalyihoz képest 18,3 %-kal 
növekedett, 2021-re pedig a kínai előrejelzések 6% feletti növekedést várnak, az IMF áprilisi 
legújabb adatai szerint pedig 8,4%-os emelkedés várható. 
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Kelet Ázsia 

Kína álláspontja Japán radioaktív szennyvíz tengerbe való bocsátásáról 

Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China, 2021. április 13. 

Április 13-án a japán kormány hivatalosan bejelentette, hogy a fukusimai atomerőmű 

balesetéből származó nukleáris szennyvizet a tengerbe engedve fogja ártalmatlanítani. 

Szomszédos országként Kína komoly aggodalmát fejezi ki emiatt. Kína határozottan kiáll 

amellett, hogy az óceánok az emberiség közös tulajdonát képezik, így a fukusimai atomerőmű 

szennyvizeinek kezelése Japán számára nem csupán hazai kérdés és nem dönthet erről 

egyoldalúan. 

Forrás: Foreign Ministry Spokesperson's Remarks on Japanese Government Decision to 

Discharge Nuclear Wastewater from Fukushima Nuclear Plant into the Sea 

Amerika szövetségesei Kína mellé álltak Japánnal szemben 

Aaron Clark, Bloomberg, 2021. április 13. 

Miközben Amerika ismét alkalmazva a kettős mércét támogatja Japánt, két szövetségese Dél-

Korea és Tajvan azonban Kína mellé álltak ellenezve Japán azon tervét, hogy körülbelül két év 

múlva radioaktív vizet juttasson a Fukushima Dai-Ichi atomerőműből a Csendes-óceánba. Dél-

Korea szerint ez a lépés veszélyt jelent a tengeri környezetre és a szomszédos országok 

biztonságára is, míg Kína fenntartja a további lépések jogát. Az Egyesült Államok viszont azt 

mondta, hogy a döntés összhangban van a globális normákkal, míg a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség vezetője szerint a globális testület segít abban, hogy a tervet „az emberi 

egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatás nélkül hajtsák végre”. 

Forrás: U.S. Friends Join China in Ripping Japan Plan on Fukushima Water 

A globális gazdaság kezd helyreállni a koronavírus után, Észak-Korea gazdasága 

azonban nem 

Troy Stangarone, The Diplomat, 2021. április 12. 

A világ többi részéhez hasonlóan Észak-Koreában is jelentős csökkenés volt tapasztalható a 

kereskedelemben a világjárvány első hónapjaiban. Azonban amikor Kína gazdasága kezd 

fellendülni, és a világkereskedelem is kezd visszaállni a világjárvány előtti szintre, Észak-Korea 

gazdasági mutatói továbbra is romlanak. Ez azért meglepő, mert Kína volt az, aki a 

leggyorsabban talpra állt a járvány után és az elmúlt években Észak-Korea kereskedelmének 

90 százalékát a Kínával való kereskedelem tette ki. Észak-Korea azonban úgy tűnik nem tud 

profitálni szomszédja sikeréből és az előrejelzések szerint 2021-ben nem is nagyon fog tudni 

a koronavírus okozta járvány miatt. 

Forrás: Global Trade Is Recovering From the Pandemic. North Korea’s Economy Isn’t. 

 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1868528.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1868528.shtml
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-12/japan-to-dump-treated-radioactive-fukushima-water-into-ocean
https://thediplomat.com/2021/04/global-trade-is-recovering-from-the-pandemic-north-koreas-economy-isnt/,
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Jack Ma 1,2 milliárd dolláros büntetése 

Frank Chen, Asia Times, 2021. április 12. 

A kínai szabályozók rekord 18,2 milliárd yuan (1,22 milliárd dollár) bírságot szabtak ki az 

Alibabára, a befektetők viszont azzal válaszoltak, hogy több mint 8%-kal emelték az e-

kereskedelmi óriás árfolyamát. Ez azért lehetséges, mert a bírság kevesebb volt, mint 

amennyit sok befektető várt, ugyanakkor pedig részben feloldotta azt a szabályozási 

bizonytalanságot, amely hónapok óta a Jack Ma alapította internetes birodalom felett 

lebegett. A bírság a társaság 2020-ban elért 150 milliárd yuanos profitjának mintegy 12% -át 

teszi ki. Az Alibaba a bírságra a közösségi médián úgy reagált, hogy teljes megbánását 

tanúsított és ígéretet tett, hogy a jövőben minden előírást maradéktalanul be fog tartani. 

Forrás: $1.2 billion fine won’t end Jack Ma’s regulatory woes 

Dél-Korea a KF-21-es vadászgéppekkel az elit osztályba emelkedik 

Dave Makichuk, 2021. április 11. 

Moon Jae-in dél-koreai elnök a nemzet repülési iparának történelmi mérföldköveként 

üdvözölte a nemrégen bemutatott saját szuperszonikus sugárhajtású vadászgépet, amivel 

csatlakoztak a katonai repülés elit osztályába. A Korea Aerospace Industries szacheoni 

termelőüzemében indított ambiciózus, 7,8 milliárd USD értékű program Dél-Korea reményei 

szerint az export egyik mozgatórugója és az ország komoly munkahelyteremtője lesz. Moon 

elmondta, hogy a földi és repülési tesztek befejezése után a KF-21 sorozatgyártásét 2028-ig 

40, 2032-ig pedig 120 sugárhajtású géppel tervezik. A teljes körű tömeggyártás megkezdésével 

100 000 új munkahely létrejöttét várják, amelynek hozzáadott értéke körülbelül 5,2 milliárd 

dollár lesz. Moon külön kihangsúlyozta, hogy ezzel egy „független védelmi korszak” kezdődik 

Dél-Korea számára. 

Forrás: South Korea soars into elite group with KF-21 fighter 

Li Keqiang amerikai üzleti vezetőkkel tárgyalt 

Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China, 2021. április 13. 

2021. április 13-án Li Keqiang kínai miniszterelnök amerikai üzleti vezetőkkel virtuális 

megbeszélésen vett részt. Az USA-Kína Üzleti Tanács igazgatótanácsának elnökei és 

vezérigazgatói, valamint több mint 20 amerikai multinacionális vállalat volt jelen a 

párbeszéden, amelyet a volt amerikai pénzügyminiszter és a Paulson Intézet elnöke, Henry 

Paulson vezetett. Li Keqiang elmondta, hogy a kínai-amerikai kapcsolatok egészséges és stabil 

fejlődésének elősegítése mindkét nép, valamint a nemzetközi közösség közös érdeke is. 

Valamint rámutatott arra, hogy a világ legnagyobb fejlődő országaként és a legnagyobb fejlett 

országként Kína és az Egyesült Államok egyaránt profitálhat az együttműködésből és csak 

veszíthet a konfrontációból. 

Forrás: Li Keqiang Attends the Dialogue with U.S. Business Leaders 

https://asiatimes.com/2021/04/1-2-billion-fine-wont-end-jack-mas-regulatory-woes/
https://asiatimes.com/2021/04/kf-21-jet-fighter-puts-south-korea-in-elite-group/
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1868874.shtml
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A Kínai Népi Bank azt javasolta Pekingnek, hogy teljesen hagyjon fel a 

születésszabályozó politikával 

Sideny Leng, SCMP, 2021. április 15. 

A Kínai Népi Bank azt javasolta Pekingnek, hogy teljesen hagyjon fel a születésszabályozó 

politikával, vagy el fogja veszíteni gazdasági előnyét az Egyesült Államokkal szemben. A 

jelenlegi forgatókönyv szerint Kína lakossága 32 millió fővel csökkenhet 2019 és 2050 között, 

míg az Egyesült Államok lakosság 50 millió fővel növekedhet. Szokatlanul közvetlen és őszinte 

hangnemben a Kínai Népi Bank (PBOC) négy kutatója elmondta, hogy az országnak nem 

szabad tovább beavatkoznia az emberek gyermekvállalási képességébe, különben már késő 

lesz visszafordítani a csökkenő népesség gazdasági hatásait. 2016 óta a kínai pároknak két 

gyermekük születhet. "Nem szabad habozni és megvárni a meglévő születési politikák 

hatásait" - mondták a kutatók a március végén kelt munkadokumentumban, amelyet április 

14-én tettek közzé a PBOC honlapján. 

Forrás: China population: birth control policies should be scrapped to retain economic edge 

over US, says central bank 

Japán és az Egyesült Államok vezethetik az utat a 6G felé? 

James L. Schoff – Joshua Levy, The Diplomat, 2021. április 13. 

A japán miniszterelnök Suga Yoshihide és az amerikai elnök Joe Biden április 16-án találkozót 

tartanak Washingtonban. Annak ellenére, hogy az 5G hálózatok csak most válnak elérhetővé 

majd világszerte, az amerikai és japán döntéshozók már azon gondolkoznak, hogyan tudnák 

országaikat a „6G” vagy „Beyond 5G” technológiák élvonalába állítani. Ez annak tekintetében 

fontos, hogy országukban a hálózatüzemeltetőknek alig vagy egyáltalán nincs hazai 

hardvergyártójuk, akikkel együttműködhetnének. Ehelyett kénytelenek választani a kínai 

vállalatok által gyártott hardver-alkatrészek (amelyeket kormányaik nemzetbiztonsági 

fenyegetésnek tekintenek), vagy az európai vagy dél-koreai vállalatok által gyártottak között, 

amelyek sokkal költségesebbek. Ez egyike lehet azon számos kínai és technológiai versenyhez 

kapcsolódó kérdésnek, amelyet a találkozón a két vezető megtárgyalhat. 

Forrás: Can Japan and the US Lead the Way to 6G? 

Kína Digitális Selyemútja és a globális digitális rend 

Richard Ghiasy – Rajeshwari Krishnamurthy, The Diplomat, 2021. április 13. 

Kína Digitális Selyemútja 2015-ben indult útjára, mint az Övezet és út kezdeményezés 

kiegészítő eleme, amely a konnektivitás megerősítésére helyezi a hangsúlyt. Egyes becslések 

szerint 2018-ra a Digitális Selyemút keretében megvalósított Kínán kívüli befektetések 

összértéke elérte a 79 milliárd dollárt. Peking számára nem csupán egy infrastrukturális 

projektről van szó, hiszen a célja egy kevésbé Amerikacentrikus és sokkal inkább sinocentrikus 

digitális rend megvalósítása, melynek során Kína szeretné az amerikai technológiai 

óriásvállalatoktól függetleníteni magát. 

Forrás: China’s Digital Silk Road and the Global Digital Order  

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3129692/china-population-birth-controls-should-be-scrapped-retain
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3129692/china-population-birth-controls-should-be-scrapped-retain
https://thediplomat.com/2021/04/can-japan-and-the-us-lead-the-way-to-6g/
https://thediplomat.com/2021/04/chinas-digital-silk-road-and-the-global-digital-order/
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A Nyugatnak félnie kellene Kína növekvő szerepétől a műszaki szabványok 

megalkotását tekintve? 

Xirui Li – Dingding Chen, The Diplomat, 2021. április 15. 

Kína növekvő szerepe a hazai és a nemzetközi szabványok megalkotásában egyértelműen 

megfigyelhető, valójában 2014 óta komoly reformok zajlanak a szabványosítás terén. A 

nemzetközi szervezetek esetében a kínai tagok száma szintén jelentősen emelkedett az évek 

során, ezzel párhuzamosan Kína a belföldi szabványok nemzetköziesítésére is komoly 

hangsúlyt fektet. Nyugaton sokan úgy vélik, hogy Kína jelentősen meg fogja változtatni a 

globális technológiai szabályozást, azonban egyelőre nincs bizonyíték arra nézve, hogy a 

változtatások a nyugati országoktól teljesen eltérő, Kína által favorizált rendszer létrejöttét 

eredményeznék. 

Forrás: China Should the West Fear China’s Increasing Role in Technical Standard Setting? 

A kínai gazdaság rekordmértékben 18,3%-al nőtt az első negyedévben 

miközben a fellendülés tovább gyorsul 

Reuters, The Straits Times, 2021. április 16. 

A koronavírusnak betudható visszaesést követően Kína gazdasági talpraállása felgyorsult, 

köszönhetően a növekvő hazai és külföldi keresletnek, valamint a kisebb vállalatok folyamatos 

állami támogatásának. 2021 első negyedévében a GDP rekordot jelentő 18,3%-kal nőtt a 

hivatalos adatok szerint. Elemzők szerint a növekvő kiskereskedelmi forgalom és az export 

fellendülése nagymértékben javította a gazdasági kilátásokat, a Reuters prognózisa szerint 

ebben az évben Peking 8,6%-os növekedéssel számolhat, ami meghaladja a kormányzat által 

remélt 6%-os növekedést.  

Forrás: China's economy grows at record 18.3% in first quarter as recovery speeds up 

John Kerry Kínával folytat klímatárgyalásokat 

Shannon Tiezzi – Ellen Knickmeyer, The Diplomat, 2021. április 15. 

John Kerry, az Egyesült Államok klímavédelmi különmegbízottja Kínába érkezett, hogy 

tárgyalásokat folytasson a világ két legnagyobb szén-dioxid kibocsátója között, Joe Biden elnök 

klímacsúcsa előtt. Kerry Sanghajba és Szöulba látogat április 14. és 17. között. A volt 

külügyminiszter Hanghajban Kína legfőbb klímavédelmi főtárgyalójával, Xie Zhenhua fog 

beszélgetést folytatni - erősítette meg a Kínai Külügyminisztérium április 14-én. 

Forrás: Kerry Heads to China for Climate Talks 

https://thediplomat.com/2021/04/should-the-west-fear-chinas-increasing-role-in-technical-standard-setting/
https://thediplomat.com/2021/04/should-the-west-fear-chinas-increasing-role-in-technical-standard-setting/
https://www.straitstimes.com/business/economy/china-economy-grows-at-record-183-in-first-quarter-slightly-missing-expectations
https://www.straitstimes.com/business/economy/china-economy-grows-at-record-183-in-first-quarter-slightly-missing-expectations
https://thediplomat.com/2021/04/kerry-heads-to-china-for-climate-talks/
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Dél-Ázsia 

Pakisztánnak választania kell: Afganisztán barátja vagy ellensége szeretne 

lenni – Ghani 

Afghanistan Times, 2021. április 18. 

Ashraf Ghani afgán elnök arról beszélt vasárnap, hogy az amerikai csapatok kivonulása után 

Afganisztán egy teljesen szuverén állam lesz, és teljes elkötelezettlenséget fog tanúsítani. 

Tisztázta, hogy azoknak, akik nem támogatják a köztársasági rendszert, nincs helyük a 

kormányban. Kiemelte azt is, hogy a táliboknak nincsen vallási felhatalmazásuk a háború 

folytatására, hiszen iszlám hittudósok is illegitimnek nyilvánították a háborút. Ezután arról 

beszélt, hogy Pakisztán is csak akkor érezheti biztonságban magát, ha Afganisztánban rend és 

biztonság uralkodik. Ha Pakisztán a köztársasággal kapcsolatban a barátságos utat választja, 

Afganisztán kész szorosabb diplomáciai együttműködésre Pakisztánnal. Végezetül hozzátette, 

hogy amennyiben a tálibok megbékélnek az új körülményekkel, őket is szívesen látja a 

szuverén és független demokratikus Afganisztán megépítésében.  

Forrás: Pakistan should choose friendship or enmity with Afghanistan: Ghani 

Az Egyesült Államok újabb katonákat vezényelhet Afganisztánba a kivonulás 

levezénylésének támogatására 

Afghanistan Times, 2021. április 17. 

A Trump-adminisztráció korábban 2021. május 1-jét nevezte meg az amerikai csapatok 

Afganisztánból való kivonulásának határidejeként, Joe Biden elnök szerdai bejelentése szeriint 

azonban május 1-jén a csapatok kivonulása kezdődik meg csupán, mely legkésőbb szeptember 

11-ig befejeződik. A Pentagon vezető szóvivője, John Kirby megtagadta pontos részletek 

megosztását a sajtóval, mivel elmondása szerint a részletek még kidolgozás alatt állnak, de 

utalást tett arra, hogy a több mint 2500 amerikai katona kivonásához valószínűleg szükség lesz 

további katonákra logisztikai és védelmi feladatok ellátására. A tálibok figyelmeztették az 

Egyesült Államokat, hogy ha nem tartja magát a Trump-adminisztrációval megállapodott 

időponthoz, azt meg fogják torolni. Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter erre azt reagálta, 

hogy ha bármilyen támadás éri az amerikai személyzetet vagy felszereléseket, akkor a tálibok 

kemény válaszra számíthatnak. Eközben a NATO bejelentette, hogy a 7000 fős NATO 

szövetséges csapatok kivonásában az amerikai időbeosztást követi. 

Forrás: US may raise number of troops in Afghanistan to assist withdrawal 

 

 

 

 

 

http://www.afghanistantimes.af/pakistan-should-choose-friendship-or-enmity-with-afghanistan-ghani/
http://www.afghanistantimes.af/us-may-raise-number-of-troops-in-afghanistan-to-assist-withdrawal/
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A Maldív-szigetek külügyminisztere meglátogatta indiai kollégáját pénteken  

Avas.mv, 2021. április 16. 

Abdulla Shahid, a Maldív-szigetek külügyminisztere pénteken Indiába látogatott, ahol 

Jaishankar, indiai külügyminiszterrel találkozott. A találkozó központi témája a koronavírus-

járvány volt. Shahid miniszter megköszönte Indiának az eddig nyújtott segítséget, Jaishankar 

pedig biztosította kollégáját, hogy India továbbra is segítséget fog nyújtani, és számíthatnak 

az alapvető élelmiszerek és egyéb termékek Indiából érkező stabil ellátására. 

Forrás: Foreign Minister meets with the External Affairs Minister of India 

Ausztrália és Srí Lanka összefog a tengeri nemzetközi embercsempészet ellen 

news.lk, 2021. április 16. 

Online ünnepség keretében adott át az ausztrál rendőrség a srí lankai rendőrségnek öt légi 

megfigyelő drónt a bűncselekmények elleni küzdelem támogatására. A drónokat Srí Lanka 

olyan különböző ügyekben tudja majd hasznosítani, mint a természeti katasztrófák 

helyszínének kárfelmérése, vagy a tengeri embercsempészet felderítése. Mark Hill ausztrál 

ellentengernagy megköszönte Srí Lankának eddigi erőfeszítéseit a nemzetközi tengeri 

embercsempészet megakadályozásában. Úgy fogalmazott, hogy „Ausztrália és Srí Lanka 

együttműködve határozott üzenetet küld arról, hogy az embercsempészeknek és az illegális 

bevándorlóknak, akik fontolóra veszik az illegális hajózást Ausztráliába, nincs esélyük a sikerre.”  

Forrás: Australia - Sri Lanka strengthen ties over aerial drone surveillance 

India és Pakisztán külügyminiszterei egyszerre látogattak az Egyesült Arab 

Emirátusokba 

The Times of India, 2021. április 18. 

Jaishankar, indiai külügyminiszter vasárnap Abu Dhabiba érkezett, ahol kollégájával az 

Egyesült Arab Emirátusok külügyminiszterével, Abdullah bin Zayed Nahyan sejkkel találkozott. 

A két vezető előzetes megbeszélés alapján a két ország közötti gazdasági együttműködés 

helyzetét és további lépéseit tárgyalta volna meg, azonban érdekes módon a látogatás ideje 

egybeesik Jaishankar pakisztáni kollégájának, Qureshi külügyminiszter Emirátusokba tett 

utazásával. Egy nappal Jaishankar érkezése előtt az Emirátusok amerikai nagykövete, Yousef 

al-Otaiba arról beszélt a nyilvánosság előtt, hogy az Egyesült Arab Emirátusoknak célja 

elősegíteni az India és Pakisztán közötti feszültség feloldását és kapcsolatuk normalizálását. 

Az elmúlt hónapok lassú indiai és pakisztáni közeledéséből feltételezhető, hogy az Emirátusok 

terve sikerrel járhat.  

Forrás: Jaishankar arrives in Abu Dhabi; meets UAE counterpart Sheik Abdullah 

  

https://avas.mv/en/98701
https://www.news.lk/news/political-current-affairs/item/32062-australia-sri-lanka-strengthen-ties-over-aerial-drone-surveillance
https://timesofindia.indiatimes.com/india/jaishankar-arrives-in-abu-dhabi-meets-uae-counterpart-sheikh-abdullah/articleshow/82133042.cms
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Délkelet-Ázsia 

Malajzia és Indonézia a Közel-Keleten 

Guy Burton, The Diplomat, 2021. április 13. 

Muszlim többségű országokról lévén szó Malajzia és Indonézia esetében a közel-keleti-

államokkal fenntartott kapcsolatoknak komoly jelentősége van, melyek hatást gyakorolnak a 

két délkelet-ázsiai ország politikai, gazdasági és társadalmi viszonyaira egyaránt. Elsősorban 

Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok szerepe kiemelkedő, mint a legfontosabb 

kereskedelmi partnerek és befektetők. Politikai és vallási értelemben Szaúd-Arábia befolyása 

szintén meghatározó, de a jemeni polgárháború, Irán térségbeli ambíciói, a szíriai konfliktus 

mind komolyan érintették a két középhatalomnak tekinthető ASEAN állam kül- és 

belpolitikáját. 

Forrás: Malaysia and Indonesia in the Middle East 

Lee ki nem kényszerített hibája a szingapúri utódlásban 

Michael Barr, East Asia Forum, 2021. április 14. 

Miután kétségek merültek fel Heng Swee Keat miniszterelnöki alkalmasságával kapcsolatban 

Lee Hsien Loong miniszterelnök kijelölt utóda március elején végül visszalépett a tisztségtől, 

ami egy olyan ország esetében, mint Szingapúr, ahol a politikai utódlást minimum 5 évvel 

korábban előkészítik komoly politikai következményekkel járhat. A kialakult helyzet részben a 

miniszterelnök hibájának is tekinthető, hiszen Heng az ő személyes jelöltje volt. Nagy kérdés, 

hogy ebben a helyzetben a 4. generációs vezetőknek, vagy a miniszterelnöknek sikerül-e 

megtalálni az igazi utódot, vagy csupán egy ideiglenes jelölt kinevezése fog megtörténni. 

Forrás: Lee’s unforced error on Lee’s unforced error on Singapore succession 

A Fülöp-szigetek még több hajót küldött a Kína által célba vett zátonyhoz 

Bloomberg, The Straits Times, 2021. április 14. 

Miután március 7-én több mint 200 kínai hajó jelent meg a Fülöp-szigetek kizárólagos 

gazdasági övezetéhez tartozó Whitsun-zátony körül, Peking és Manila között egyre inkább 

fokozódik a feszültség. A filippínó kormány szerint a halászhajók mellett a kínai tengeri milícia 

egységei is a helyszínen tartózkodnak, ami miatt a diplomáciai lépések mellett a halászhajók 

és a parti őrség egységei mellett 4 hadihajót is a térségbe vezényelt. Kína az időjárási 

viszonyokkal indokolta a halászhajók jelenlétét, tagadva a milícia érintettségét, de ezt a 

filippínó és az amerikai vezetés sem fogadta el, utóbbi támogatásáról biztosítva szövetségesét. 

Forrás: Philippines sends more ships to reef targeted by China 

 

https://thediplomat.com/2021/04/malaysia-and-indonesia-in-the-middle-east/
https://www.eastasiaforum.org/2021/04/14/lees-unforced-error-on-singapore-succession/
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippines-boosts-patrols-to-counter-china-in-south-china-sea
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippines-boosts-patrols-to-counter-china-in-south-china-sea
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A mianmari hadsereg rálőtt a tüntető egészségügyi dolgozókra 

AT Contributor, Asia Times, 2021. április 15. 

A mianmari hadsereg tüzet nyitott a tüntető egészségügyi dolgozókra Mandalay-ben 

csütörtökön, és legalább egy szemlélőt megölt, miközben a tüntetők biztonságukat féltve a 

közeli mecsetbe menekültek. A rezsim ellen kibontakozó országos civil engedetlenségi 

mozgalomban az egészségügyi dolgozók az élen járnak és nem hajlandók felvenni a munkát. 

Az eddigi zavargásokban a hadsereg erőszakos fellépése következtében már több mint 700-an 

veszítették életét, miközben 3000-nél is több a letartóztatottak száma. 

Forrás: Myanmar army shoots at protesting medical workers  

Duterte privát tárgyalásokat folytat Kína nyugat-fülöp-szigeteki-tengeri 

betöréseivel kapcsolatban 

Catherine S. Valente, The Manila Times, 2021. április 15. 

A fülöp-szigeteki elnöki palota szóvivője csütörtökön bejelentette, hogy Duterte elnök privát 

tárgyalásokat kezdeményezett a Nyugat-Fülöp-szigeteki-tengeren (Dél-Kínai-tenger) 

megjelent kínai hajók ügyében, erről azonban bővebb tájékoztatást nem hajlandó adni a 

közvélemény számára. Az elmúlt időszakban meghonosodott baráti kapcsolatokra hivatkozva 

az elnök szeretné mindenképpen békés úton megoldani a két ország ellentétét, miközben a 

szigetország elkötelezett a dél-kínai-tengeri magatartáskódex mielőbbi megalkotása mellett. 

Forrás: Duterte ‘privately’ dealing with China’s West Philippine Sea incursions 

A Népi Felszabadító Hadsereg repülőgép-hordozója belépett a Dél-Kínai-

tengerre, az amerikai hordozók gyakorlatát követően miközben fokozódik a 

feszültség Tajvan körül. 

Liu Xuanzun, Global Times, 2021. április 11. 

A Tajvantól keletre eső vizeken körülbelül egy hetes hadgyakorlatot követően a Kínai Népi 

Felszabadítási Hadsereg haditengerészetének Liaoning repülőgép-hordozó csoportja 

szombaton délre hajózott a Dél-kínai-tengerre, ahol egy amerikai repülőgép-hordozó 

csapásmérő csoport tartott provokatív hadgyakorlatot alig egy nappal korábban, miközben 

Tajvan körül is éleződik a két ország közötti feszültség. A hadgyakorlat mindkét fél részéről 

láthatóan azt a célt szolgálta, hogy kipuhatolja az ellenfél Tajvannal kapcsolatos stratégiai 

lehetőségeit. 

Forrás: PLA carrier enters S.China Sea after American flattop exercise amid Taiwan tensions 

 

 

https://asiatimes.com/2021/04/myanmar-army-shoots-at-protesting-medical-workers/
https://www.globaltimes.cn/page/202104/1220779.shtml
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A Fülöp-szigetek a teljeskörű Covid katasztrófa felé sodródik 

Jason Castenada, Asia Times, 2021. április 13. 

A Fülöp-szigeteken drámai módon megnövekedett a koronavírusban megbetegedettek száma, 

így bizonyos vélemények szerint az ország a humanitárius katasztrófa felé sodródik. Az elmúlt 

héten napi viszonylatban a fertőzöttek száma elérte a 10000-et, ami a legmagasabb arány 

Délkelet-Ázsiában. Az egészségügyi intézmények túlterheltek, miközben már több mint 13000 

ember veszítette életét a betegség következtében. Miután a bevezetett korlátozások nem 

hozták meg a kívánt eredményt, az oltási program sem halad a tervek szerint, a gazdasági 

helyzet pedig tovább romlik, a kormányzat egyre keményebb bírálatokkal kénytelen 

szembenézni. 

Forrás: Philippines tilts towards full-blown Covid catastrophe 

 
  

https://asiatimes.com/2021/04/philippines-tilts-towards-full-blown-covid-catastrophe/
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Közel-Kelet 

Najjar: A német delegáció feltétel nélküli projekteket kínált nekünk a kikötő 

újjáépítésére 

النهار جريدة , An-Nahar, 2021. április 10. 

Libanon - Michel Najjar, Libanon közmunka- és közlekedési minisztere felfedte a német 

delegációval folyatott találkozó részleteit, ahol, mint kiderült megbeszélték Bejrút kikötőjének 

és külvárosainak rekonstrukcióját. Najjar elmondta, hogy a küldöttség olyan 

projektjavaslatokat nyújtott be nekik, amelyek rendkívül pozitívak a bejrúti kikötő 

rekonstrukciója szempontjából. Azt is kifejtette, hogy az átfogó tanulmány és a projekt 

költsége 5-15 milliárd dollár között mozog attól függően, hogy az állam melyiket preferálja, és 

a DBOT módszeren alapul, vagyis az állam nem fizet érte semmit. Pontosabban, amikor egy 

vállalat megkapja a megbízást, kifizeti annak költségeit, és néhány évig őt illeti meg az utána 

járó haszon. Elmondta azt is, hogy ezzel körülbelül 15 ezer munkahelyet biztosítanak, és 

kereskedelmi és turisztikai jellegűvé válik az a terület, ahol a projekt megvalósul, majd később 

az államé lesz. Najjar a kínai érdeklődésről elmondta, hogy valószínűleg még csak 

tanulmányozzák ajánlatukat. 

Forrás:  نجار: الوفد األلماني عرض لنا مشاريع إيجابية إلعادة إعمار المرفأ من دون شروط 

Egyiptom köszönetet mond Kínának a "Covid-19" járvány során nyújtott 

folyamatos támogatásáért 

اليومية الشعب  صحيفة , Arabic People, 2021. április 9. 

Dr. Hala Zayed egyiptomi egészségügyi miniszter köszönetet mondott Kínának a koronavírus 

járvány (COVID-19) idején nyújtott folyamatos támogatásáért. A miniszter elmondta: 

"Köszönöm a Kínai Népköztársaságnak, a politikai vezetésnek, a kormánynak és az 

embereknek a koronavírus járvány idején Egyiptomnak nyújtott folyamatos és korlátlan 

támogatást." Hozzátette, hogy Kína támogatja az egyiptomi orvosokat, és segítséget nyújt a 

Sinopharm által fejlesztett vakcinával is. A világjárvány idején Kína orvosi 

segélyszállítmányokat szállított Egyiptomba, amelyek többek között tartalmaztak orvosi 

maszkokat, védőfelszerelést, kesztyűket, orvosi műszereket, mint pl. hőmérséklet- és 

nyomásmérő eszközöket. Az Egészségügyi Minisztérium közlése szerint Egyiptom április 7-ig 

207 293 fertőzöttet regisztrált, köztük a gyógyultak száma 157 450, a haláleseteké pedig 

12 290. 

Forrás: مصر تشكر الصين  على دعمها المتواصل خالل جائحة  كوفيد-١٩ 

 

 

 

https://www.annahar.com/arabic/section/111-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/09042021111601327
http://arabic.people.com.cn/n3/2021/0409/c31660-9837335.html
http://arabic.people.com.cn/n3/2021/0409/c31660-9837335.html


 
 

 
 

15 

Putyin Merkelnek: Oroszország úgy mozgathatja szabadon katonai erőit a saját 

területén, ahogy csak akarja 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. április 9. 

Dimitrij Peszkov szóvivő közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kiáll amellett, hogy 

Oroszország szabadon mozgathatja erőit a saját területén. E kijelentés válaszként érkezett 

Angela Merkel német kancellár felszólításra, miszerint szüntessék meg az ukrán határon lévő 

orosz katonai jelenlétet. Peszkov elmondta az újságíróknak: "Az elnök nyilvánvalóvá tette azt, 

amit már többször is elmondtunk. Úgy helyezhetjük át szabadon fegyveres erőinket vagy 

bármely egységünket orosz területen, ahogyan az nekünk tetszik." 

Forrás:  بوتين لميركل: روسيا  حرة فى تحريك قواتها على أراضيها كيفما تشاء 

A Katar és Törökország közötti kereskedelem több mint 100% -kal nőtt az 

elmúlt 5 évben (Nagy a török érdeklődés a katari befektetések iránt) 

 .Al Jazeera, 2021. április 12 ,الجزيرة

A katari hírügynökség (QNA) beszámolt arról, hogy a Katar és Törökország közötti 

kereskedelem értéke 2020-ban 1,91 milliárd dollárt tett ki, szemben a 2016-os mintegy 900 

millió dollárral. A napokban a két fél áttekintette az egymással való kereskedelmi és 

beruházási együttműködés fokozásának lehetőségeit, a két országban rendelkezésre álló 

befektetési lehetőségeket, valamint közös külföldi befektetések létrehozásáról is tárgyaltak. 

A cikkből kiderül, hogy Katarban több száz török vállalat működik partnerségben a katari 

vállalatokkal a különböző gazdasági ágazatokban, különösen a kereskedelem, az alvállalkozók, 

a szolgáltatások és a vendéglátás szférájában. A két fél arra törekszik, hogy az egymás között 

való gazdasági interakciók során átlépjék az 5 milliárd dolláros kereskedelmi volument. 

Forrás: رئيس غرفة قطر: التبادل التجاري مع تركيا ينمو بأكثر  من ١٠٠% خالل  ٥ سنوات 

Irak ... Al-Kazemi félúton van az Irántól való távolodás és az arabokhoz való 

közeledés között 

األناضول وكالة  , Anadolu Agency, 2021. április 12. 

Az iraki kormány részéről egy új politika elfogadásának lehetünk szemtanúi, amelyet a 

környező arab országokhoz való közeledés jellemez. Mindezt az is bizonyítja, hogy helyre 

kívánja állítani a bizalmat azokkal az Öböl-menti államokkal, amelyeknek konfliktusuk van 

Iránnal, valamint új kereskedelmi utakat választ, és egyfajta "megkülönböztetett" gazdasági 

kapcsolatok kiépítésére törekszik Jordániával és Egyiptommal. Az arab országoknak erős, 

biztonságos és stabil Irakra van szükségük, továbbá az is fontos számukra, hogy senki se 

avatkozzon be az ország belügyeibe. Az arab országok egyértelmű álláspontja szerint Iraknak 

meg kell szüntetnie az Iránnal szövetséges síita fegyveres csoportok befolyását. 

Forrás:  العراق.. الكاظمي بين االبتعاد عن إيران والتقرب من المحيط العربي 

 

https://m.youm7.com/story/2021/4/9/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/4/12/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9


 
 

 
 

16 

Törökország 500 épületet épít Ukrajnában 

Hürriyet Daily News, 2021. április 11. 

A török kormány által támogatott lakásügynökség, a TOKİ több száz házat épít Ukrajnában a 

krími tatároknak - közölte a török környezetvédelmi és urbanizációs miniszter április 10-én. A 

megállapodás keretein belül, amely az első konkrét lépés a szülőföldjük elhagyására 

kényszerülő krími tatárok lakhatási problémájának ügyében, a TOKİ 500 házat épít Kijev, 

Mikolaiv és Kherson városokban. 

Forrás: Turkey to build 500 buildings in Ukraine: Minister 

Hogyan fogadják a muszlimok sorozatban második ramadánjukat a 

koronavírus-járvány árnyékában? 

عرب    س   ب    ب    , BBC Arabic, 2021. április 13.  

A muszlimok már egymás után második éve tartják meg a ramadánt világszerte a koronavírus-

járvány árnyékában, annak minden gazdasági és társadalmi következményével együtt. Az 

iszlám országokban sok család elvesztette szeretteit a járvány miatt, valamint sokan 

elvesztették a munkájukat is, és számos arab ország süllyedt recesszióba. A ramadán hónapot 

sok iszlám országban a családi ünnepek, a családi és rokoni összejövetelek hónapjaként is 

ismerik. A világjárvány által elrendelt korlátozások fényében Egyiptomban és számos arab 

országban a jótékonysági szervezetek és az élelmiszerbankok a múlt ramadán óta aktívan 

dolgoznak alternatívákon a rászorulók megsegítésére. Az Egyiptomi Élelmiszerbank 

bejelentett egy tervezetet, amely több millió ember élelmezését hivatott ellátni. Dubai 

vezetője is hasonló, szegényeket támogató kezdeményezést indított. 

Forrás: ظل كورونا؟   
   رمضان ف 

 كيف يستقبل المسلمون ثاب 

Az Al-Faw kikötő megépítése nagy bevételeket hoz Iraknak 

 .Al Jazeera, 2021. április 14 ,الجزيرة

Musztafa Al-Kazemi iraki miniszterelnök vasárnap letette az alapkövét a Basra 

kormányzóságban megépülő Al-Faw kikötőnek. A miniszterelnök médiairodája által kiadott 

közleménynek köszönhetően megtudtuk, hogy a projekt magában foglalja a Khor Al-Zubair 

csatorna alagútjának az ásását, valamint a kikötőt és Umm Qasr városát összekötő autópálya 

megépítését is. 

Nasser Al-Shibli iraki közlekedési miniszter elmondta, hogy az új kikötő előkészíti az utat a 

Keletet a Nyugattal összekötő száraz csatorna létrehozása előtt, hogy Irak 

összekapcsolódhasson Törökországgal és Szíriával egy új szárazföldi úton keresztül. Al-Shibli 

Bagdadban tartott sajtótájékoztatóján hozzátette, hogy a projekt költségeit 2,625 milliárd 

dollárra becsülik, és teljes befejezése után (3 és fél év múlva) évente 30 millió konténer árut 

képes majd befogadni. 

Forrás: ة للعراق  بغداد :ميناء الفاو سيمهد إلنشاء قناة جافة وسيحقق إيرادات كبير

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkey-to-build-500-buildings-in-ukraine-minister-163849
https://www.bbc.com/arabic/interactivity-56734977
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/4/14/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9
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Oroszország: az amerikai erők Afganisztánból való kivonásának elhalasztása 

előrejelzi az esetleges eszkalációt 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. április 15. 

Az orosz külügyminisztérium kijelentette, hogy az Egyesült Államok erőinek Afganisztánból 

való kivonásának elhalasztására vonatkozó tervek előrejelzik az esetleges eszkalációt. Az 

oroszok szerint az afganisztáni fegyveres konfliktus közeljövőben bekövetkező lehetséges 

fokozódása aggodalomra ad okot, és alááshatja az afgánok közötti tárgyalások megkezdésére 

irányuló erőfeszítéseket is. 

Forrás:  روسيا :تأجيل واشنطن سحب قواتها من  أفغانستان ينذر بتصعيد محتمل 

Az Egyesült Arab Emírségek ad otthont az Arab Víz Fórumnak szeptemberben 

الخليج صحيفة , Al Khaleej, 2021. április 15. 

Abu Dhabi - Az ötödik Arab Vízügyi Fórumot az Emirates Palace Hotelben rendezik Abu-Dhabi 

városában 2021. szeptember 21. és 23. között, több mint 800 magas rangú személy 

jelenlétével, köztük kormányminiszterekkel és minisztériumok képviselőivel. A fórum az 

Egyesült Arab Emírségek Energetikai és Infrastrukturális Minisztériumának égisze alatt zajlik, 

és három napig fog tartani. Elsődleges téma az „Arab vízbiztonság a békéért és a fenntartható 

fejlődésért” lesz. Nem csak a kormánydelegációk, hanem a 22 arab országot képviselő 

magánszektor is részt vesz az eseményen. 

Forrás:   سبتمي   
 اإلمارات تستضيف المنتدى العرب    للمياه  ف 

 

  

https://m.youm7.com/story/2021/4/15/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84/5280831
https://www.alkhaleej.ae/2021-04-15/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Üzbegisztán az Európai Unió GSP + preferenciarendszerének tagja lesz 

Fergana Agency, 2021.április 10. 

Üzbegisztán hivatalosan is csatlakozott az Európai Unió különleges Fenntarthatósági és 

Preferenciarendszeréhez (GSP +). Az ország csatlakozása a GSP+ rendszerhez ösztönző az 

üzbég reformok további végrehajtására, amelyek a környezetvédelemről, az emberi és a 

munkajogokról, valamint a felelősségteljes kormányzásról szóló nemzetközi egyezmények 

végrehajtásával kapcsolatosak- mondta sajtótájékoztatóján elmondott beszédében az 

üzbegisztáni EU-küldöttség tagja, Charlotte Adrian. A GSP + rendszer további lehetőségeket 

kínál az Üzbegisztán és az EU-országok közötti kereskedelem növelésére, mivel számos fontos 

exporttermékre, például textíliákra, ruházati cikkekre és műanyag termékekre vonatkozóan 

megszüntetik a vámokat. Ez lehetővé teszi, hogy Üzbegisztán megduplázza az Európai Unióhoz 

vámmentesen szállított áruk számát. A GSP + rendszerhez való csatlakozással az alacsony és 

közepes jövedelmű országok elkötelezettek az emberi jogok és a munkajogok, a 

környezetvédelem és az éghajlat védelme, valamint a felelősségteljes kormányzás alapvető 

nemzetközi egyezménynek a hatékony végrehajtása mellett. Az ülés résztvevői voltak Oliy 

Majlis Akmal Saidov az üzbég törvényhozási kamarának az első alelnöke, Mihail Popkovs, a 

Lett Köztársaság nagykövete, Agostino Pinna, az Olasz Köztársaság nagykövete, Ingrid 

Tersman, a Svéd Királyság nagykövete, valamint Üzbegisztán üzleti körének képviselői. 

Forrás: Узбекистан стал участником системы преференций Евросоюза GSP+ 

Kazahsztán és Üzbegisztán megkezdi "Közép-Ázsia" építését 

Standander, 2021.április 12. 

Askar Mamin kazah és Abdulla Aripov üzbég miniszterelnökök lefektették a „Közép-Ázsiai” 

nevet viselő Nemzetközi Kereskedelmi és Gazdasági Együttműködési Központ alapkövét. A 

központ a kazah – üzbég határon, a Zhibek Zholy ellenőrzőpont közelében épül fel. A 

tárgyalások során Kazahsztán és Üzbegisztán kormányfői megvitatták az autóiparban 

megvalósuló közös projektek megvalósítását, a mezőgazdasági termékek feldolgozását, 

valamint a nagysebességű vasút megépítésének tervét Turkesztan-Symkent-Taskent 

útvonalon. A tárgyalásokat követően Mamin és Aripov aláírt egy akciótervet a vasúti 

közlekedés fejlesztését célzó közös fellépésekről. A központ két határátkelőhely "Zhibek 

Zholy" (Kazahsztán) és a "Gisht Kuprik" (Üzbegisztán) területén helyezkedik majd el. Területe 

400 hektár lesz, az áteresztőképesség 35 ezer ember és napi 5 ezer teherautó mindkét 

irányban. A központ egy nagy ipari, kereskedelmi és logisztikai platform lesz Kazahsztán és 

Üzbegisztán közös beruházási projektjeinek megvalósításához. Kazahsztán és Üzbegisztán a 

projekttel a két ország közötti kereskedelmet éves szinten10 milliárd dollárra kívánja növelni. 

Forrás: Казахстан и Узбекистан начинают строительство "Центральной Азии" 

https://fergana.agency/articles/121928/
https://stanradar.com/news/full/44181-kazahstan-i-uzbekistan-nachinajut-stroitelstvo-tsentralnoj-azii.html
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Oroszország és Üzbegisztán jóváhagyta az űrben folytatott együttműködésről 

szóló megállapodás szövegét – Malginov 

Sputnik, 2021.április 12. 

Oroszország és Üzbegisztán jóváhagyták a békés célú űrben folytatott együttműködésről szóló 

kormányközi megállapodás szövegét, jelentette be Oleg Malginov, a köztársaság orosz 

nagykövete. Ezt követően az orosz diplomáciai misszió szerint az Orosz Föderáció új 

nagykövete részt vett a hagyományos virágdíszítésen, Jurij Gagarin első űrhajós 

emlékművénél Taskentben, a repülés és az űrhajózás világnapja alkalmából. Továbbá 

reményét fejezte ki, hogy a megállapodás aláírásával kapcsolatban, amikor az üzbég elnök, 

Szavkat Mirzijojev ez évben Oroszországba látogat. Elmondta, hogy a felek tovább folytatják a 

projektet, amelynek célja egy "Suffa" rádiócsillagászati csillagvizsgáló felépítése Üzbegisztán 

Jizzakh régiójában. 

Forrás: Россия и Узбекистан утвердили текст соглашения о сотрудничестве в космосе — 

Мальгинов 

A Kreml felmérte a Visa és a MasterCard korlátozásának valószínűségét 

Izvesztyina, 2021.április 13. 

2014-ben Oroszországban létrehozták a Mir (Мир) bankkártyás fizetési rendszert. Dmitrij 

Peszkov, Oroszország elnökének sajtótitkára elismerte, hogy korlátozhatják a Visa és a 

MasterCard fizetési rendszerek használatát. Peszkov elmondta, hogy a Mir fizetési rendszer 

ma már elég erős, idővel pedig globálisan is életképes lehet. Hangsúlyozta, hogy a Mir-

kártyákat a külföldi szankciókkal kapcsolatos intézkedések miatt hozták létre. Szergej Lavrov 

orosz külügyminiszter április 12-én az iráni médiának adott interjúban kijelentette, hogy 

Oroszország szükségesnek látja, hogy más országokkal történő elszámolásokban nemzeti vagy 

alternatív devizára váltsanak a dollár helyett. Szerinte az országnak fokoznia kell erőfeszítéseit 

a szankciókkal kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében. Február 28-án vált ismertté, 

hogy április végétől az orosz bankok összekapcsolhatják a Mir-kártyákat az Apple Pay 

mobilszolgáltatással. Március 2-án az Egyesült Arab Emírségekben végrehajtották az első 

nemzetközi átutalást a Mir-kártyarendszer segítségével. 

Forrás: В Кремле оценили вероятность ограничения Visa и MasterСard 

 

 

 

 

 

https://uz.sputniknews.ru/20210412/moskva-i-tashkent-utverdili-tekst-soglasheniya-o-sotrudnichestve-v-kosmose--18288899.html
https://uz.sputniknews.ru/20210412/moskva-i-tashkent-utverdili-tekst-soglasheniya-o-sotrudnichestve-v-kosmose--18288899.html
https://iz.ru/1150696/2021-04-13/v-kremle-otcenili-veroiatnost-ogranicheniia-visa-i-mastercard
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Üzbegisztán és az Orosz Föderáció külügyminiszter-helyettesei megvitatták a 

beruházási együttműködés kérdéseit 

Ritmeurasia, 2021.április 13. 

Az üzbegisztáni és az orosz külügyminisztérium között újabb politikai konzultációkra került sor 

Taskentben. A találkozón két országot Farkhod Arziev üzbegisztáni első külügyminiszter-

helyettes és Andrej Rudenko, az Orosz Föderáció külügyminiszter-helyettese képviselte. A 

felek a kétoldalú együttműködések állapotairól és kilátásairól folytattak megbeszélést 

politikai, kereskedelmi és gazdasági, valamint tudományos és oktatási, kulturális területeken. 

Megvitatták a multilaterális szervezeteken belüli interakciókat és a regionális biztonsági 

kérdéseket is. Megfontolták a korábban megkötött megállapodások végrehajtásának 

menetét. 

Forrás: Замглавы МИД Узбекистана и РФ обсудили вопросы инвестиционного 

сотрудничества 

Kirgizisztán minden árura átváltotta az Eurázsiai Gazdasági Unió egységes 

vámtarifáját - Bakhyt Sultanov 

Inform, 2021.április 14. 

A Kirgiz Köztársaság 2015. augusztus 12-én csatlakozott az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz. Annak 

érdekében, hogy a gazdaság igazodjon az Eurázsiai Gazdasági Unió körülményeihez, a Kirgiz 

Köztársaság ötéves időszakot kapott arra, hogy 222 árucikket át váltson az egységes vámtarifa 

mértékeire. Bakhyt Sultanov, hozzátette, hogy az átmeneti időszaknak, amelynek során a 

kirgiz fél alacsonyabb vámokat alkalmazott, 2020. január 1-jén kellett volna véget érnie. 

Tekintettel azonban Kirgizisztán instabil gazdasági és társadalmi helyzetére, az Eurázsiai 

Gazdasági Unió államfőinek 2019 decemberében tartott csúcstalálkozóján kérelmet 

nyújtottak be az alacsonyabb vámok kivetésének időtartamának meghosszabbítására. 2021. 

január 1-jétől a Kirgiz Köztársaság minden árura átváltott az Eurázsiai Gazdasági Unió közös 

vámtarifájának megfelelő mértékére. 

Forrás: Кыргызстан перешел на ставки Единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении 

всех товаров – Бахыт Султанов 

 

 

 

 

 

 

https://www.ritmeurasia.org/news--2021-04-13--zamglavy-mid-uzbekistana-i-rf-obsudili-voprosy-investicionnogo-sotrudnichestva-54179
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-04-13--zamglavy-mid-uzbekistana-i-rf-obsudili-voprosy-investicionnogo-sotrudnichestva-54179
https://www.inform.kz/ru/kyrgyzstan-pereshel-na-stavki-edinogo-tamozhennogo-tarifa-eaes-v-otnoshenii-vseh-tovarov-bahyt-sultanov_a3776138
https://www.inform.kz/ru/kyrgyzstan-pereshel-na-stavki-edinogo-tamozhennogo-tarifa-eaes-v-otnoshenii-vseh-tovarov-bahyt-sultanov_a3776138
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A közép-ázsiai és kínai külügyminiszterek májusban találkozhatnak 

Asiaplus, 2021.április14.  

A közép-ázsiai és kínai országok külügyminisztereinek második találkozójára május első 

felében kerülhet sor a kínai Shanxi tartományban - jelentette be az üzbég külügyminisztérium. 

A kínai fél által vezetett online találkozón Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és 

Türkmenisztán külügyminiszter-helyettesei is részt vettek. A felek megvitatták a közelgő 

miniszteri ülés napirendtervezetét, programját és záródokumentumait. Az első „Közép-Ázsia - 

Kína” miniszteri találkozóra 2020. július 16-án került sor videokonferencia formájában a 

COVID-19 járvány miatt. Az online eseményen részt vettek Kína, Kazahsztán, Kirgizisztán, 

Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán külügyminisztériumának vezetői. 

Forrás: Главы МИД стран Центральной Азии и КНР встретятся в мае в китайском Шэньси 

Az EAEU-országok megvitatták Azerbajdzsán kapcsolódását az unió 

munkájához 

Rbc, 2021.április 14. 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió országai Azerbajdzsán esetleges csatlakozásáról fognak tárgyalni 

az unió soron következő ülésén, amelyet Kazanyban rendeznek meg április 29.-30. között. 

Baku akkor küldheti el képviselőit Kazanyba, ha Jereván beleegyezik. Hogy ez megtörténjen, a 

háborúban álló Örményországnak és Azerbajdzsánnak többféle nézeteltérést kell 

megbeszélni. Baku korábban kijelentette, hogy a közös eurázsiai tér gondolata megfelel 

gazdasági érdekeinek. Azerbajdzsán oroszországi nagykövete, ezt közvetlenül a háború 

befejezése után mondta. Szerinte az ország Eurázsiai Gazdasági Unióhoz való csatlakozásának 

legfőbb akadálya a hegyi-karabahi konfliktus. Azerbajdzsán eurázsiai uniós integrációja 

nemcsak a Dél-Kaukázussal kapcsolatos kérdéseket oldaná meg. Iránhoz, Törökországhoz, a 

Közel-Kelethez vezető kereskedelmi hálózat egyszerűsítésében is megoldás lenne. Ami 

nemcsak a térség gazdasága szempontjából, hanem Oroszország stratégiai érdekeinek 

szempontjából is nagyon fontos kérdés. 

Forrás: Страны ЕАЭС обсудили подключение Азербайджана к работе союза 

 

 

 

 

 

https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20210414/glavi-mid-stran-tsentralnoi-azii-i-knr-vstretyatsya-v-mae-v-kitaiskom-shensi
https://www.rbc.ru/politics/14/04/2021/607026449a794705154bde7e?from=column_2
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USA felajánlotta, hogy Biden és Putyin találkozót tart az egyik európai 

országban 

Izvesztia, 2021.április 14. 

Dmitrij Peszkov orosz elnök sajtótitkára elmondta, hogy, Joe Biden amerikai elnök találkozóra 

hívta Vlagyimir Putyint. Elmondása szerint az elnökök egy nappal korábbi telefonbeszélgetés 

során a kialakult nézeteltérések ellenére megvitatták a kétoldalú kapcsolatok szükségességét. 

Ennek ellenére Peszkov jelezte, hogy korai lenne beszélni egy találkozó helyéről vagy idejéről. 

Ugyanezen a napon korábban Finnország kifejezte készségét arra, hogy Helsinki megfelelő 

helyszínt tud biztosítani egy Putyin - Biden találkozóhoz. Moszkva jelezte, hogy az orosz és az 

amerikai elnök esetleges találkozójának megszervezése az orosz vezető adminisztrációjának 

hatáskörébe tartozik. 

Forrás: США предложили провести встречу Байдена и Путина в одной из стран Европы 

Az "EU - Közép-Ázsia" párbeszéd kibővíthető Afganisztán rovására 

Sputnik, 2021.április 16. 

Az Üzbég Köztársaság Afganisztánért felelős különleges képviselője, Ismatula Irgashev részt 

vett az Európai Unió és a közép-ázsiai országok képviselőinek videokonferenciáján. A 

konferencia résztvevői megbeszélést folytattak az afgán államnak nyújtott nemzetközi 

támogatás eredményeiről. A résztvevők amellett foglaltak állást, hogy Afganisztán 

csatlakozzon az EU és a közép-ázsiai térség közötti párbeszédéhez, amelynek célja a regionális 

problémák megoldása. A megbeszélés résztvevői szorgalmazták az afgán válság békés 

rendezésére irányuló nemzetközi erőfeszítéseket, Afganisztán aktív részvételét a regionális 

integrációban, az ország gazdasági fellendülését és a területén lévő különböző 

infrastrukturális projektek megvalósítását. Üzbegisztán hivatalos meghívót kapott az 

afganisztáni békefolyamatról szóló isztambuli konferenciára, amely április 24. és május 4. 

között kerül megrendezésre. 

Forrás: Диалог "ЕС — Центральная Азия" могут расширить за счет Афганистана 

A közös árupiac kialakulásáról tárgyal az Eurázsiai Gazdasági Bizottság 

Belta, 2021.április 16. 

Egy munkacsoport létrehozására tettek javaslatot az Eurázsiai Gazdasági Unió országai az áruk 

közös tőzsdéjének kialakításával kapcsolatban. A kezdeményezést az eurázsiai uniós országok 

árutőzsdéinek képviselői terjesztették elő. Az eurázsiai gazdasági integráció 2025-ig tartó 

stratégiai irányai azt a feladatot tűzték ki, hogy közös árutőzsdét alakítsanak ki. Jegyezte meg 

Szergej Glazjev, az Eurázsiai Gazdasági Bizottság integrációs és makrogazdasági tanácsának 

elnöke. A megbeszélésen az uniós tőzsdék képviselői megosztották tapasztalataikat és a 

tőzsdei kereskedelem fejlesztésével kapcsolatos tapasztalataikat. Megjegyezték az unión 

belüli együttműködés fontosságát, az átlátható és objektív árképzést az áruk szervezett 

piacának kialakításában, és javaslatot tettek a tőzsdei és a tőzsdén kívüli árak kidolgozására, 

amelyek a jövőben új világpiaci referenciaértékekké válhatnak a kereskedelemben. 

Forrás: Формирование общего биржевого рынка товаров обсуждают в ЕАЭС 

https://iz.ru/1151358/2021-04-14/ssha-predlozhili-provesti-vstrechu-baidena-i-putina-v-odnoi-iz-stran-evropy
https://uz.sputniknews.ru/20210416/dialog-es--tsentralnaya-aziya-mogut-rasshirit-za-schet-afganistana-18360607.html
https://www.belta.by/economics/view/formirovanie-obschego-birzhevogo-rynka-tovarov-obsuzhdajut-v-eaes-437396-2021/

